UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
EDITAL nº 002/2019

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENFERMAGEM PARA OS CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2019
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, no uso de suas atribuições legais, torna
público e estabelece o Edital nº 002/2019, de retificação do Edital nº 001/2019, nos itens a seguir descritos,
mantendo inalterados os demais itens do edital.

Onde se lê:
3.
DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
A inscrição para vagas do processo seletivo, objeto deste Edital, será feita, exclusivamente, na modalidade
on-line, das 08h00 do dia 11/02/2019 até às 18h00 do dia 15/02/2019, no seguinte endereço eletrônico:
https://fs.unb.br/pgenf. Poderão inscrever-se candidatos residentes no Brasil ou no exterior. Os candidatos
com residência permanente no exterior têm número de vagas específico, constante do item 2.2 deste edital,
e serão inscritos de acordo com processo específico, conforme os itens deste edital.

Leia-se:
3.
DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
A inscrição para vagas do processo seletivo, objeto deste Edital, será feita, exclusivamente, na modalidade
on-line, das 08h00 do dia 11/02/2019 até às 18h00 do dia 15/02/2019, no seguinte endereço eletrônico:
https://inscricaoposgraduacao.unb.br Poderão inscrever-se candidatos residentes no Brasil ou no exterior.
Os candidatos com residência permanente no exterior têm número de vagas específico, constante do item
2.2 deste edital, e serão inscritos de acordo com processo específico, conforme os itens deste edital.

Onde se lê:
3.2.10. Arquivo do Projeto de pesquisa, com no máximo 8 (oito) páginas, excluindo-se a capa e as
referências, conforme modelo disponível no Anexo VI. O projeto de pesquisa deve atender a seguinte
formatação: Tamanho do papel: A4; Margens: 3 cm superior e esquerda, 2 cm inferior e direita. Fonte:
Times New Roman. Cor da fonte: preta. Tamanho da fonte: 12 pts. Páginas numeradas, sem a identificação
do candidato em nenhuma página (nome por extenso ou abreviatura do nome), exceto nas referências e
citações textuais. As referências devem seguir Guia Rápido de Citação e Referência (segundo as normas da
ABNT), elaborado pela BCE UNB: NBR 10520 e 6023, conforme site https://www.bce.unb.br/normasbibliograficas/. Será desclassificado a qualquer momento do Processo Seletivo, o candidato que escreveu
seu nome por extenso ou abreviatura do nome (exceto referências e citações textuais) em qualquer página
do projeto de pesquisa.

Leia-se:
3.2.10. Arquivo do Projeto de pesquisa, com no máximo 7 (sete) páginas, excluindo-se a capa e as
referências, conforme modelo disponível no Anexo VI. O projeto de pesquisa deve atender a seguinte
formatação: Tamanho do papel: A4; Margens: 3 cm superior e esquerda, 2 cm inferior e direita. Fonte:
Times New Roman. Cor da fonte: preta. Tamanho da fonte: 12 pts. Páginas numeradas, sem a
identificação do candidato em nenhuma página (nome por extenso ou abreviatura do nome), exceto nas
referências e citações textuais. As referências devem seguir Guia Rápido de Citação e Referência
(segundo as normas da ABNT), elaborado pela BCE UNB: NBR 10520 e 6023, conforme site
https://www.bce.unb.br/normas- bibliograficas/. Será desclassificado a qualquer momento do Processo
Seletivo, o candidato que escreveu seu nome por extenso ou abreviatura do nome (exceto referências e
citações textuais) em qualquer página do projeto de pesquisa.
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